
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จรรยาบรรณพนกังาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ศิครินทร จำกัด (มหาชน) 

 

 

 

 



จรรยาบรรณพนักงาน 

 

  พนักงานถือเปนสวนหนึ่งที่มีความสำคัญตอบริษัท มีหนาที่ขับเคลื่อนบริษัทใหบรรลุผลสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ 

ดังน้ันบริษัทจึงจัดทำจรรยาบรรณพนักงานข้ึนมาเพ่ือเปนแนวทางใหพนักงานภายในองคกรประพฤติตนบนหลักจริยธรรม 

 

การปฏิบัติตน 

1. ยึดมั่นในคุณธรรม และตองไมแสวงหาตำแหนง ความดีความชอบ หรือประโยชนอ่ืนใดโดยมิชอบจากผูบังคับบัญชา

หรือจากบุคคลอ่ืนใด 

2. ศึกษาหาความรูและประสบการณเพ่ือเสริมสรางตนเองใหเปนผูมีความรูความสามารถเพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

3. ไมประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพ หรือกระทำการใดอันจะกระทบตอการปฏิบัติหนาที่หรือชื่อเสียงของตนเองและ

บริษัท 

4. ละเวนจากอบายมุขและสิ่งเสพติดท้ังปวง ไมประพฤติตนในทางท่ีอาจทำใหเสื่อมเสียเกียรติและช่ือเสียงของตนเอง

และบริษัท เชน ไมกระทำตนเปนคนมีหนี้สินรุงรัง ไมหมกมุนในการพนันทุกประเภท และไมยุงเกี่ยวกับสิ่งเสพติด

ทุกประเภท เปนตน 

5. เคารพในสิทธิมนุษยชน โดยไมเลือกปฏิบัติดวยสาเหตุอันเน่ืองมาจากความเหมือน หรือความแตกตาง ท้ังทางดาน

เชื้อชาติศาสนา เพศ อายุการศึกษา สถานภาพ รวมถึงเคารพสิทธิเสรีภาพสวนบุคคล และคุมครองขอมูลสวน

บุคคล 

6. หลีกเลี ่ยงการมีภาระผูกพันทางการเงินกับบุคคลท่ีทำธุรกิจกับบริษัท หรือระหวางพนักงานดวยกันเองซึ่ง

หมายความรวมถึงการใหกูยืมเงินหรือกูยืมเงิน การเรียกรองเรี่ยไรตางๆการใชเช็คแลกเงินสดการเลนแชรเปนตน 

ยกเวนกิจกรรมเพ่ือการกุศลและสาธารณะ 

 

การปฏิบัติตอบริษัท 

1. ปฏิบัติหนาท่ีดวยความขยันหมั่นเพียร รวมท้ังแสวงหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพอยู

เสมอ 

2. ปฏิบัติหนาทีด่วยความซื่อสัตยสุจริต เที่ยงธรรม ดวยความรับผิดชอบรอบคอบ ทุมเทกำลังกายและกำลังความคิด

ในการทำงาน โดยถือประโยชนของบริษัทเปนสำคัญ 

3. พึงรักษาเกียรติของตนใหเปนที่ยอมรับในสังคม รวมทั้งไมกระทำการใดที่กอใหเกิดความเสียหายตอภาพลักษณ

และช่ือเสียงของบริษัท 

4. เปนผูมีวินัยและประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทคานิยมองคการ และประเพณีอันดีงาม ไมวาจะระบุเปน

ลายลักษณอักษรหรือไมก็ตาม 

5. ใชและรักษาทรัพยสินของบริษัทใหเกิดประโยชนสูงสุด ประหยัด และดูแลมิใหสูญหาย อีกทั้งไมนำไปใชเพ่ือ

ประโยชนสวนตน 

6. ไมเขาไปเกี่ยวของทางการเงินหรือกอภาระผูกพันทางการเงินใดๆกับบุคคลอื่นที่มีหนาที่หรือธุรกิจที่เกี่ยวของกับ

งานของบริษัท 

7. ปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามนโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน 



8. ไมใชอำนาจหนาที่ของตน หรือยอมใหผูอื่นใชอำนาจหนาที่ของตน ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในการแสวงหา

ผลประโยชนแกตนเองหรือผูอ่ืนโดยมิชอบ 

9. หามเขาไปมีสวนรวมในการกระทำหรือปกปดการกระทำใดๆ ที่อาจขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทหรืออาจทำ

ใหไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดดวยความยุติธรรม หรือเขาไปมีสวนรวมในการปกปดการกระทำใดๆ ท่ีผิดกฎหมาย 

10. มีความมุงมั่น มีจิตสำนึกท่ีดีและมีความรับผดิชอบรวมกันตอบริษัทท่ีจะดำเนินการใหบรรลตุามวัตถุประสงคภายใต

นโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทำงานของบริษัทโดยตองยึดถือและปฏิบัติอยาง

เครงครัดตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และแนวทางปฏิบัติท่ีไดกำหนดไวในเรื่องดังกลาว 

 

การปฏิบัติตอพนักงานอ่ืน 

1. ไมกระทำการใดๆ ท่ีผิดศีลธรรมตอพนักงานอ่ืน 

2. ใหเกียรติผูอ่ืน โดยไมนำผลงานของผูอ่ืนมาแอบอางเปนผลงานของตน 

3. ผูบังคับบัญชาปฏิบัติตนใหเปนท่ีเคารพนับถือ และเปนแบบอยางท่ีดีของผูใตบังคับบัญชา 

4. ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตอผูบังคับบัญชาดวยความเคารพนับถือ 

5. เสริมสรางการทำงานเปนทีมโดยใหความรวมมือ ชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชนตองานของบริษัท

โดยสวนรวม 

6. ผู ใตบังคับบัญชารับฟงคำาแนะนำของผู บังคับบัญชาและไมปฏิบัติงานขามผู บังคับบัญชาเหนือตนเวนแต

ผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปเปนผูสั่ง รวมท้ังมีความสุภาพตอพนักงานท่ีมีตำาแหนงเหนือตน 

7. หลีกเลี่ยงการนำเอาขอมูลหรือเรื่องราวของพนักงานอื่น ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและเรื่องสวนตัวไป 

เปดเผย หรือวิพากษวิจารณในลักษณะที่จะกอใหเกิดความเสียหายแกพนักงาน หรือภาพพจนโดยสวนรวมของ

บริษัท 

8. ไมกระทำการใดๆ ที่เปนการคุกคามทางเพศตอพนักงานอื่น โดยการกระทำดังกลาวกอใหเกิดความเดือดรอน 

รำคาญหรือกอใหเกิดสภาพแวดลอมในการทำงานท่ีบ่ันทอนกำลังใจ เปนปฏิปกษ หรือกาวราว รวมถึงการรบกวน

การปฏิบัติงานของพนักงานอ่ืนโดยไมมีเหตุผล พฤติกรรมดังกลาวครอบคลุมถึง การลวนลาม อนาจาร การเก้ียวพา

ราสีหรือการลวงเกินทางเพศ ไมวาจะดวยวาจาหรือรางกายก็ตาม 

9. ปฏิบัติตอเพ่ือนรวมงานดวยความสุภาพ มีน้ำใจ มีมนุษยสัมพันธอันดีปรับตนใหสามารถทำงานรวมกับบุคคลอ่ืนได

และไมปดบังขอมูลท่ีจำเปนในการปฏิบัติงานของเพ่ือนรวมงาน 

 

ความขัดแยงทางผลประโยชน 

1. พนักงาน และครอบครัวตองไมกระทำการใดๆอันเปนการขัดตอผลประโยชนของบริษัทฯไมวาจะเกิดจากการ

ติดตอกับผูที่เกี่ยวของทางการคาของบริษัทเชน คูคา ลูกคา คูแขงขัน หรือจากการใชโอกาส หรือขอมูลที่ไดจาก

การเปนพนักงานในการหาประโยชนสวนตน และในเรื ่องการทำธุรกิจที ่แขงขันกับบริษัทหรือการทำงานอ่ืน

นอกเหนือจากงานของบริษัทซึ่งสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานของพนักงาน 

2. พนักงาน และครอบครัว ตองไมไดรับผลประโยชนหรือเปนผูถือหุนของบริษัทคูแขง หรือกิจการใดๆ รวมถึง ผูคา/

ผูขาย ท่ีบริษัทติดตอธุรกิจดวย อยางไรก็ตาม กรณีท่ีหุนของบริษัทคูแขง กิจการ หรือบุคคลดังกลาวจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยฯ ถือวาการซื้อหุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ หรือการลงทุนผานกองทุนรวม 

หรือหนวยลงทุนไมเปนผลประโยชนท่ีขัดกันตราบใดท่ีไมสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานของพนักงาน 

 



การรักษาความลับ 

1. ไมใชขอมูลของบริษัทท่ีไดรับจากการปฏิบัติหนาท่ี เพ่ือแสวงหาผลประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืนโดย มิชอบ 

2. ไมเปดเผย หรือใชประโยชนจากขอมูลที่เปนความลับ รวมทั้งรักษาความลับของบริษัทโดยดูแลระมัดระวังมิให

เอกสารหรือขาวสารอันเปนความลับของบริษัทรั่วไหลหรือตกไปถึงผูที่ไมเกี่ยวของ อันอาจเปนเหตุใหเกิดความ

เสียหายแกบริษัท 

3. ละเวนหรือหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นตอบุคคลภายนอก หรือสื่อมวลชนในเรื่องที่เกี่ยวของกับบริษัทโดย

ตนเองไมมีอำนาจหนาท่ี หรือเรื่องอันใดท่ีอาจกระทบกระเทือนตอช่ือเสียง และการดำเนินงานของบริษัท 

 

รายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน 

1. จัดทำรายงานทางการเงินที่มีความถูกตองครบถวน ทันตอเวลาและเชื่อถือไดโดยจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี

ซึ่งเปนท่ีรับรองโดยท่ัวไป 

2. จัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจวาบริษัท ไดปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎระเบียบของ

บริษัท และกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

 

การจัดหา 

1. ดำเนินการจัดหาอยางโปรงใส ยุติธรรม และซื่อสัตยและไมใหมีอิทธิพลใดๆ ท่ีไมชอบธรรมแทรกแซงได 

2. ไมหวังหรือเรียกรองผลประโยชนตอบแทนเปนการสวนตัว หรือหมูคณะจาก ผูคา/ผูขาย ไมวาในโอกาส หรือ

สถานการณใดๆ และไมรับเงินหรือสินบนไมวาในรูปแบบใดท้ังสิ้น 

3. วางตัวกับ ผูคา/ผูขาย ใหอยูในระดับที่เหมาะสมเชิงธุรกิจเทานั้น ควรระมัดระวังอยาใหเกิดขอครหาไดวามี

ความสัมพันธใกลชิดเปนพิเศษกับ ผูคา/ผูขายรายใดรายหนึ่งมากกวารายอื่นๆจนอาจทำใหเกิดการตัดสินใจเลอืก

จัดหาการจัดประมูล การเจรจาตอรองฯ ไมเปนไปโดยยุติธรรมและเสมอภาคเทาเทียมกันตอทุกราย 

4. ใหขอมูลท่ีเท่ียงตรง ถูกตอง อยางตรงไปตรงมาแกผูคา/ผูขาย โดยไมทำใหผูคา/ผูขาย รีบตัดสินใจดวยความเขาใจ

ท่ีผิดพลาด หรือไดรับขอมูลท่ีถูกตองแตไมครบถวนเทาท่ีควรจะได 

5. ไมรับของกำนัล สินน้ำใจ การรับเชิญไปงานเลี้ยงประเภทสังสรรคหรืองานเลี้ยงรับรองจาก ผูคา/ผูขาย ท่ีจัดข้ึนให

เปนการสวนตัว หรือหมูคณะใดคณะหน่ึงอยางเฉพาะเจาะจง รวมถึงการรับเชิญไปดูงานท่ี ผูคา/ผูขาย เสนอตัวเปน

ผูออกคาใชจายที่เกี่ยวของใหหรือการรับการสนับสนุนคาใชจายจากผูคา/ผูขายสำหรับกิจกรรมภายในตางๆ ท้ังน้ี

เพ่ือหลีกเลี่ยงขอครหาตางๆ ท่ีอาจจะมีข้ึน และปองกันไมใหเกิดความโนมเอียงท่ีจะชวยเหลือตอบแทนฝายใดฝาย

หน่ึงเปนพิเศษ 

6. ไมเชิญ ผูคา/ผูขาย เขารวมยื่นขอเสนอ หรือประกวดราคาโดยไมไดมีความตองการจัดหาอยางแทจริง หรือตั้งใจไว

แลววาจะไมจัดหาจากผูคา/ผูขายรายนั้น ควรเลือกเชิญเฉพาะผูคา/ผูขาย ที่เมื่อพิจารณาแลวเห็นวามีคุณสมบัติ

ความตั้งใจและความสามารถท่ีจะเขารวมแขงขันโดยหวังจะไดรับการจัดหาในท่ีสุดเทาน้ัน ไมควรเชิญ ผูคา/ผูขาย 

มาประกวดราคาเพียงเพ่ือท่ีจะใชเปนเครื่องมือสำหรับตั้งเง่ือนไขตอรองกับ ผูคา/ผูขาย รายอ่ืน หากตองการเพียง

ตัวเลขในการประมาณการคาใชจาย หรือจัดทำงบประมาณ จะตองแจงใหผูคา/ผูขาย ทราบอยางแจงชัดลวงหนา 

7. ใหหลักเกณฑขอมูลที่ชัดเจนถูกตอง และปฏิบัติตอผูคา/ผูขาย ที่เขารวมประกวดราคาโดยทัดเทียมกัน หากราย

หน่ึงรายใดรองขอและไดรับขอมูลเพิ่มเติม ขอมูลเพิ่มเติมนั้นควรถูกสงไปยังรายอื่นๆ ที่ไมไดรองขอดวย หรือหาก

รายหนึ่งรายใดรองขอและไดรับอนุญาตใหเลื่อนกำหนดวันสงเอกสารการประมูลก็จะตองแจงวันครบกำหนดใหม

น้ันใหรายอ่ืนๆ ทราบโดยทันทีเชนกัน 



8. รักษาขอมูลตางๆ ที่ไดรับจากผูเสนอราคา หรือผูเขารวมประกวดราคาแตละรายไวเปนความลับ ไมควรเปดเผย

ตัวเลข ราคา หรือขอมูลทางเทคนิคท่ีไดรับจากรายหน่ึงใหกับรายอ่ืนทราบ 

 

การใหหรือรับของขวัญ ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใด หรือการบันเทิง 

1. พนักงานและครอบครัวอาจรับหรือใหของขวัญไดตามประเพณีนิยม โดยของขวัญที่ไดรับหรือใหตองไมสงผลตอ

การตัดสินใจเชิงธุรกิจใดๆ ท่ีเก่ียวของกับบริษัท 

2. พนักงานและครอบครวัตองไมเรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ หรือประโยชนอื่นใดจากผูที่เกี่ยวของทาง

ธุรกิจกับบริษัท 

3. ไมรับเลี้ยงในลักษณะที่เกินกวาเหตุความสัมพันธปกติจากบุคคลอื่นที่มีหนาที่หรือธุรกิจที่เกี่ยวของกับงานของ

บริษัท 

 

การซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัท และการใชขอมูลภายใน 

1. ไมซื้อหรือขายหุนของบริษัทในชวง 1 เดือน กอนที่งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปของบริษัทจะ

เผยแพรตอสาธารณชน และเปนเวลา 48 ช่ัวโมงภายหลังขอมูลสารสนเทศสำคัญถูกเปดเผย 

2. พนักงานท่ีใกลชิดกับขอมูลสำคัญของบริษัทตองรายงานการถือหลักทรัพยและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย

ของบริษัทตามหลักเกณฑท่ีบริษัทกำหนด เพ่ือปองกันการซื้อหรือขายหุนโดยใชขอมูลภายใน 

3. ไมใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนของตนในการซื้อหรือขายหุนของบริษัท หรือใหขอมูลภายในแกบุคคลอื่น เพ่ือ

ประโยชนในการซื้อหรือขายหุนของบริษัท 

 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. พนักงานท่ีเขาถึงเน้ือหาของ E-mail ของผูอ่ืนโดยมิไดรับอนุญาตจะถือวามีความผิด 

2. พนักงานที่มีสิทธิพิเศษในการเขาถึงเนื้อหา E-mail ของผูอื่น จะกระทำการดังกลาวก็ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบ

จากผูมอีำนาจเทาน้ัน 

3. หลีกเลี่ยงการใช Internet Site ที่ผิดกฎหมาย หรือละเมิดศีลธรรมอันดีงาม รวมทั้งไมเผยแพรขอมูลหรือขาวสาร

ของ Internet Site ดังกลาวตอผูอ่ืน 

4. หลีกเลี่ยงท่ีจะสง Electronic Mail (E-mail) ท่ีจะเปนอุปสรรคตอการปฏิบัตงิานของบริษัท หรือสรางความรำคาญ

ตอผูอ่ืน หรือฝาฝนนโยบายบริษัท หรือผิดกฎหมาย หรือละเมิดศีลธรรมอันดีงาม 

 

การรักษาความปลอดภัยของขอมูล และระบบสารสนเทศ (IT Security) 

1. ติดตั้งระบบ และ อุปกรณในการปองกันการคุกคาม (Firewall) และการเฝาระวัง 

2. จัดใหมีการคัดกรอง และกำหนดสิทธิเฉพาะผูมีหนาท่ีท่ีเก่ียวของในการดำเนินการ และแจกจายขอมูลตาง ๆ 

3. กำหนดรอบการตรวจสอบการทำงานของระบบ พรอมกับมีเจาหนาที ่ดานระบบคอยควบคุมการทำงาน และ

แกปญหา ท่ีอาจเกิดข้ึนตลอดเวลา รวมท้ัง พัฒนาระบบ Hardware และ Software อยางตอเน่ือง 

 

 

 




